
Vzrejališ ča rodovniških čebeljih matic Apis mellifera carnica  
 
Na osnovi »Programa vzpostavljanja vzrejališč in plemenišč rodovniških čebeljih 
matic« je Strokovni svet PRO na svoji 15. seji 13. 4. 2006, sprejel strokovne odločitve 
glede usmeritve PRO pri obravnavanju in ocenjevanju vzreje rodovniških čebeljih 
matic.   
V nadaljevanju je predstavljena podrobnejša obrazložitev obravnave vzrejališč, 
kandidatov za vzrejo rodovniških matic. Delovna skupina PRO je na terenu ocenila 
stanje vzreje v vseh vzrejališčih v letu 2006.     

 
1. Vzrejno izobraževalni center Zelenica  (Čebelarska zveza Zg. Gorenjske, 

Brane Kozinc, Ciril Jalen), izpolnjuje pogoje vzreje rodovniških matic po 
pravilniku. Na plemenilni postaji so zagotovljeni pogoji izoliranega parjenja 
matic z odbranimi trotarji. Plemenišče leži na nadmorski višini okrog 1200 m, 
visoki gorski grebeni zagotavljajo ustrezne pogoje v pogledu izoliranosti, tako 
v horizontalnem, kot v vertikalnem stanju. Vzreja, ki upošteva in izkorišča 
čebelji fond v širšem območju vzrejališča, na Gorenjskem, poteka že več 
desetletij. V zadnjih letih deluje tudi vzrejališče gospodarskih matic Završnica, 
ki pa ima za parjenje zagotovljene iste plemenske, trotovske linije. Plemenilna 
postaja Zelenica ima zagotovljene prostorske, materialne in kadrovske pogoje 
za delovanje.    

 
  

2. Plemenilna postaja Kamniška Bistrica  (ČD Kamnik, Gregor Mlakar). To je 
bila prva javna plemenilna postaja v Sloveniji, zaradi pogojev, ki jih nudi 
izolirana lokacija. V letu 2006 je delovna skupina odobrila vzrejo gospodarskih 
matic. Ima vzrejne in kadrovske možnosti za pridobitev statusa vzreje 
rodovniških matic. V prihodnje delovna skupina priporoča preveriti okolico 
plemenilne postaje in zagotoviti odbiro plemenskih družin. Na osnovi 
zagotovljenih pogojev bo mogoče odobriti vzrejo rodovniških matic. Vzrejališče 
ima v širšem območju svojega delovanja (ČD Kamnik in sosednja društva) 
zagotovljen zadostni potencial čebeljega fonda, ki bo služil pri odbiri 
plemenskih živali. Ko bodo zagotovljeni vsi pogoji, ki jih določajo pravilniki za 
vzrejo rodovniških čebeljih matic bo mogoče vzrejo rodovniških matic tudi 
potrditi.   

 
 

3. Plemenilna postaja Rog-Ponikve  (ČD Semič, Jože Sever). Postaja se 
nahaja v območju Kočevskega Roga. V času obiska delovne skupine je bilo 
potrebno preveriti okolico plemenilne postaje in zagotoviti odbiro plemenskih 
družin. V letu 2006 smo izvedli poskus na mestu plemenitve in še na dveh 
sosednjih kontrolnih lokacijah. Rezultate še zbiramo in bodo v prihodnjem 
zimskem obdobju tudi zaključeni in posredovani v čebelarski javnosti. Ko bodo 
izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določajo pravilniki za vzrejo rodovniških matic, bo 
mogoče vzrejo tudi izvajati. Plemenilna postaja ima čebelji fond v območju ČD 
Semič, ki bo zagotavljal ustrezno možnost odbire in vzdrževanja kvalitetnega 
vzrejnega materiala. Vzrejna postaja Rog-Ponikve ima torej vzrejne in 
kadrovske možnosti, da v prihodnje pridobi status vzreje rodovniških matic. 

 



4. Vzrejališ če Vasja Jug  (Grant, Hrahovo ob Bači). Vzrejališče za vzrejo 
rodovniških matic nima zagotovljenega širšega območja z ustreznim čebeljim 
fondom, ki naj bi zagotavljal ustrezno kvaliteto in izenačenost avtohtone 
kranjske sivke in ki bi omogočal selekcijo in formiranje potrebnih linij, ki so 
osnova za kontrolirano parjenje. Cilj vzreje rodovniških matic kranjske čebele 
je ohranjati značilnosti čebel v lokalnih geografskih območjih in na tej osnovi 
izvajati ustrezno odbiro. Širše območje, kjer je predlagano vzrejališče Vasja 
Jug, spada v območje križanja dveh ras (pasem). V »strokovnih pravilih je 
izvedena razdelitev izvorne rodovniške knjige, za katere so za vpis 
plemenskih kranjskih čebel določeni različni pogoji ali postopki« (Rejski 
program za kranjsko čebelo 2006-2010). V ta razdelek spada tudi območje 
občine Tolmin, kjer gre za prisotnost kranjske in italijanske čebele. Vzrejališče 
Vasja Jug nima pogojev za vzrejo rodovniških matic, zaradi bližine in 
geografske dispozicije, ter možnosti mešanja dveh ras medonosne čebele: 
kranjske in italijanske čebele. Na osnovi ugotovljenih okoliščin so bili v letu 
2006 odbrani matičarji, ki omogočajo vzrejo gospodarskih matic. Vzrejališče 
ima kadrovske, materialne in prostorske možnosti za vzrejo gospodarskih 
matic. 

 


